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RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA 

PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 018/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº.047/2020 

IMPUGNAÇÃO INTERPOSTA PELA EMPRESA ITNET INFORMÁTICA LTDA-ME 

  

 

O Pregoeiro do Município de Nova Lima, no exercício de sua competência, 
tempestivamente, conforme posicionamento técnico apresentado pelo sr. Rafael Tadeu de Oliveira 
Martins - Coordenador de TI da  Secretaria Municipal de Administração, julga e responde a 
impugnação interposta pela empresa EMPRESA ITNET INFORMÁTICA LTDA-ME, com as seguintes 
razões de fato e de direito: 

I - DA NÃO ESPECIFICAÇÃO DOS PONTOS DE REDE ESTRUTURADA: 

Em síntese, a impugnante alega que “a descrição, ora entendida como Termo de 
Referencia simples para fins didáticos, não faz qualquer menção a um dos pontos importantes na 
formação da presente proposta, qual seja, o tipo de infraestrutura a ser utilizado na instalação de 
rede para instalação dos pontos”. Que  na norma editalícias “não conta a especificação mínima dos 
equipamentos, para, por exemplo, o diâmetro do ponto, o tipo de eletrocalha, a cor dos cabos, a 
especificação mínima dos switches” e que as especificações contidas no edital é subjetiva, tornando 
inviável a elaboração de proposta. Argui que o edital é impreciso, impossibilitando saber se o 
Município “busca encontrar uma empresa para realizar apenas a instalação dos pontos de redes, 
fornecendo apena a mão de obra ou se é o caso de fornecimento de materiais e execução de 
instalação” e que o prazo estabelecido no edital é insuficiente para entrega dos produtos descritos 
no lote II. Isto posto, solicita a “reedição do objeto do Pregão Presencial nº 18/2020 – Processo 
Administrativo nº 47/2020”. 

Face aos argumentos apresentados, após análise do departamento de TI, o Sr. Rafael 
Tadeu de Oliveira Martins, esclarece que o Termo de Referência apresenta todas as informações 
necessárias para a especificação dos pontos da rede estruturada. Se a solicitante observar, cada 
item de cada lote possui as informações pertinentes (quantidade, descrição, diâmetro, etc.) 
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Referente ao tipo de serviço a ser realizado pelo fornecedor, o item I do anexo II deixa 
bem claro a descrição do serviço a ser contratado através deste edital. Além disso, vale ressaltar 
que os itens do edital, além de informar sobre o serviço a ser executado, ressaltam ainda a 
necessidade de fornecimento de todos os matérias e acessórios para instalação dos mesmos. 

Como o processo é  ATA  de registro de preço e a Prefeitura e Nova Lima possui muitos 
locais que necessitam de obra de infraestrutura, foi estipulada a quantidade máxima por item que 
pode ser solicitado. Isso não quer dizer que toda quantidade em descrita na ATA será utilizada. Além 
disso, cada local que receberá obra de infraestrutura possui suas particularidades, não sendo 
possível estipular uma especificação mínima. 

Quanto ao prazo estipulado para entrega dos materiais, item 6.4 anexo II (ativos de 
rede), é o necessário para atendimento das demandas da Prefeitura. Apesar dos produtos serem 
importados, são equipamentos simples e encontrados com facilidade no mercado nacional. Além 
de que existem vários modelos e fabricantes que atendem aos itens descritos em cada lote. 

II – DA AUSÊNCIA DO REQUERIMENTO DEVIDO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PRÉVIA 
– QUALIFICAÇÃO TÉCNICA COMO GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: 

Argumenta a impugnante que a exigência contida no item 8.1.4 do edital é 
insuficiente para garantir a boa contratação pública. Discorre que que o objeto licitado requer 
“enorme capacidade técnica, possuindo um grande custo operacional”. Assim sugere que seja 
“exigido dos licitantes no mínimo a execução prévia de objeto semelhante atestando assim a 
capacidade técnica da empresa, bem como o registro da licitante e seus responsáveis técnicos no 
Conselho regional de Engenharia e Agronomia – CREA”, bem como o registro no CREA dos “ 
atestados de capacidade técnica a serem apresentados para os LOTES I e II”. Isto posto, pede, a 
impugnante, pela dilação do prazo “para fornecimento dos equipamentos listados no lote III”; que 
seja exigido da licitante seu registro no CREA, bem como de seus responsáveis técnicos e demais 
atestados pedidos no edital. 

Diante dos fatos apresentados, Face aos argumentos apresentados faz-se as 
seguintes considerações: 

Ressaltamos que os processos licitatórios têm como finalidade atender às demandas 
da Administração, com foco no interesse público, através da seleção da proposta mais vantajosa, 
possibilitando a ampla participação e competitividade dos licitantes, sempre respeitando o princípio 
da isonomia. 

Neste diapasão, a Administração Municipal de Nova Lima, com o escopo de garantir 
a aplicação dos princípios acima elencados, edita seus instrumentos convocatórios de forma que 
seja alcançado maior número de interessados, aliando à eficiência da aquisição com o melhor preço. 

Vejamos o que anuncia o Edital: 

“4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
4.1. Para cada um dos lotes a licitante deverá apresentar pelo menos um 
atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado comprovando que a licitante forneceu produtos ou executou serviços de 
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natureza similar em quantidades iguais ou superiores ao objeto da presente licitação, 
com nome legível do emitente, em papel timbrado, ou em papel sem timbre com 
carimbo do CNPJ e assinatura. 
4.1.1. A Prefeitura Municipal de Nova Lima poderá, caso julgue necessário, realizar 
diligências visando a comprovar a autenticidade dos atestados apresentados. 
5 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS  
5.1. Para efeito de execução dos serviços, a detentora dos preços registrados 
deverá apresentar as seguintes comprovações: 
a) comprovação de que os profissionais designados para a execução dos serviços 
estão devidamente treinados em segurança de instalações e serviços de eletricidade 
e são tecnicamente capacitados; 
b)  Registro  ou  inscrição  de  seu(s)  Responsável(is)  Técnico(s)  no  Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, em sua plena validade, de 
acordo com o exposto no Inciso I do Artigo 30 da Lei n.º 8.666/93; 
c)  Prova de regularização do(s) referido(s) profissional(is), junto ao Conselho 
Regional competente, através de Certidão comprovando sua inscrição e registro 
vigente. 
5.2. O fornecedor deverá apresentar documentos, certificados ou registros que 
comprovem que os materiais que serão utilizados nos serviços de execução de 
cabeamento (lógico e elétrico) são homologados pela ANATEL.” 
 

Por tratarem-se de alegações técnicas relacionadas ao objeto, foi solicitado ao setor 
requisitante que verificasse os apontamentos e emitisse laudo conclusivo sobre tais colocações. 

Deste modo, o setor requisitante, manifestou-se informando que: 

“2 . Questionamento quanto a qualificação técnica: 
Em relação a qualificação técnica, a mesma foi solicitada no edital em 
questão, sendo que esta é uma modalidade do pregão presencial, 
ressaltando ainda que, para a execução dos serviços, é exigido no edital 
apresentação de registro do CREA da empresa e de seus responsáveis durante 
a assinatura do contrato, o que demonstra a preocupação em contratar 
fornecedores qualificados.” 

 
Pelas razões expendidas, decido conhecer da impugnação, para no mérito, negar-lhe 

Provimento. 

 
 
Nova Lima 16 de março de 2020. 
 
 
 
 

Daniel Santana Soares 
Pregoeiro 

 


